
PLANO DE CURSO 
TEMA SISTEMA PJE NA PRÁTICA - do básico ao avançado 

DOCENTE / CURRÍCULO RESU-
MIDO

Abel Teixeira Arimateia: Técnico em Contabilidade;  Graduado em
Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA; gra-
duado em Direito pela Universidade de Fortaleza - UNIFOR, Pós-
graduado  em Gestão  da  Administração  Pública  pela  Universidade
Castelo Branco - RJ (Pós-graduação Lato Senso); Professor da rede
pública de ensino nos anos de 2001 a 2004; Técnico Judiciário do TJ
– CE entre 2001 a 2008; Assessoria da presidência da TRT 22ª região
no biênio 2009/2010; Aprovação em concurso público para o TRT da
3ª Região, onde permaneceu de janeiro a maio de 2011. Removido,
mediante redistribuição para o TRT7. Entre o período de 2011 a 2015
foi lotado na 1ª Vara do Trabalho de Caucaia onde exerceu a função
de calculista e assistente do Diretor de Secretaria; Instrutor seleciona-
do pelo CSJT para implantação do PJe no TRT da 10ª Região (Vara
do Trabalho do Gama), TRT 1ª Região (Vara do Trabalho de Três
Rios), Participação como instrutor do Curso Nacional de Formação
de Multiplicadores do PJe realizado em Brasília; Participação na im-
plantação do PJe em Fortaleza, Aracati e Tianguá. Participação, como
aluno, de todos os treinamentos ministrados pelo CSJT para implanta-
ção do PJe na Vara do Trabalho de Caucaia – CE(vara piloto). Atual-
mente ocupa o cargo de Diretor de Secretaria na Vara do Trabalho de
Tianguá. 

DATA DE REALIZAÇÃO 04, 05 e 06 de maio de 2022.
HORÁRIO 13 h às 16 h. 

CARGA-HORÁRIA 09 horas/aula.

PÚBLICO-ALVO Servidores do TRT7. 

Nº DE VAGAS 15.

MODALIDADE Presencial.

LOCAL DE REALIZAÇÃO Sala de Informática da EJUD7.

 JUSTIFICATIVA
Solicitação dos servidores lotados na Divisão de Precatórios, Requisi-
tórios e Cálculos Judicial do TRT7.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NOÇÕES GERAIS: Formas de acesso ao sistema: Certificado Digi-
tal ou CPF e senha; os diferentes painéis disponíveis no PJE(magis-
trado, servidor, perito, oficial de justiça, advogado); menu externo do
sistema; consulta processual externa/interna; foto no perfil,  MENU
COMPLETO - ATIVIDADES: Quadro de Avisos; consultar pessoa;
DEJT: Aguardando disponibilização, credencial, publicações penden-
tes;  emitir  certidão;  impressão  de  expedientes  e  correspondências,
modelos de documentos, pareamento de dispositivos móveis; perícias.
AUDIÊNCIAS: Designação de audiência de forma manual  e auto-
mática, bloqueios de horários, inclusão, redesignação e cancelamento
de audiências; CONFIGURAÇÃO: cadastro de senha, impedimento
e suspeição de magistrados,  cadastro de advogados,  jus postulandi,
servidores. PESQUISAR: Consulta Processos de Terceiros; consulta
processual; ferramentas eletrônicas; informações de distribuição; pes-
quisa  textual;  processo;  precatório;  relatórios  gerenciais;  tarefas.
PROCESSO: cadastro de um novo processo; cópia de documentos;
lançar movimentos; processos não protocolados; retificar autuação/as-
sociar processos; retorno de fase; sisdov; CCLE; lançar movimentos;
MENUS LATERAIS: meu painel, painel global, escaninho, verificar
atas de audiência, perícia, relatórios gerenciais, designação automáti-
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ca de responsável, relatório do Gigs.  TAREFAS DO PJE:  Análise
individual de todas as tarefas disponíveis na tela inicial do sistema;
CONHECENDO  O  PROCESSO  ELETRÔNICO: Detalhes  do
processo; como “favoritar” arquivos; exclusão de documentos;  alte-
rar tipo de documento; gerar “PDF” de documentos específicos; inse-
rir sigilo em documentos.  MENU DO PROCESSO:  Gig’s; acesso
de terceiros; anexar documentos; audiências; baixar processo comple-
to; BNDT; cálculos; comunicações e expedientes; segredo de justiça;
dados financeiros; expedientes; histórico do sigilo; lembrete; lançar
movimento;  obrigação  de  pagar;  pagamento;  perícias;  reprocessar
chip; retificar autuação; selo histórico; verificar impedimento e sus-
peição.  DOCUMENTOS  DO  PROCESSO:  código  de
identificação/autenticação; Ids, assinatura digital, tipo e descrição dos
arquivos. ELABORAÇÃO DE MODELOS Salvar as minutas mais
utilizadas  na  Unidade.  GESTÃO,  ORGANIZAÇÃO  e  EXECU-
ÇÃO das atividades na Unidade: o uso de GIGS/CHIPS; filtro das
informações: seleção por data, classe processual e responsável; a assi-
natura digital e a autenticidade dos documentos confeccionados; cha-
ves de acesso ao processo; a criação de login e senha para usuários
externos.

OBJETIVOS
[PRINCIPAIS COMPETÊNCIA(S)/
DIMENSÕES A SER(EM) DESEN-

VOLVIDA(S)]

Ao final do curso o participante deverá ser capaz de:

- Compreender a lógica de funcionamento do sistema PJE; 
- Confeccionar expedientes diversos; 
- Anexar documentos aos processos;
- Elaborar modelos;
- Designar audiências;
- Analisar os detalhes dos processos;
- Fazer remessa de autos a outro juízo;
- Criar um processo;
- Habilitar/desabilitar advogados;
- Retificar autuação(cadastrar novo endereço, novas partes, al-

terar valor da causa, rito, etc).

INSCRIÇÕES Site da EJUD7

AVALIAÇÃO/PRAZO
Preenchimento do Registro Reflexivo a ser respondido pelo aluno no
prazo impreterível de 2 (dois) dias após o envio pela EJUD.

CERTIFICAÇÃO

Condicionada ao cumprimento da carga horária e à avaliação,  esta
respondida de forma integral. A certificação ocorre por registro no
SIGEP – Sistema Integrado de Gestão de Pessoas da Justiça do Tra-
balho.
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